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Διαδικασία

Στις 1/12/2006, ο Υπουργός Εσωτε-
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης κ. Προκόπης Παυλόπουλος απέστειλε 
προς γνωμοδότηση στην Οικονομική και Κοι-
νωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), το Σχέδιο Νόμου 
«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτι-
κής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. 
συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελού-
μενη από την κα Αναστασία Κουτσιβίτου 
και τους κ.κ. Χαράλαμπο Κεφάλα, Δημήτρη 
Πολίτη, Στέφανο Λαιμό, Νικόλαο Λιόλιο και 
Γιάννη Σωτηρίου.

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργα-
σίας ορίστηκε ο κ. Δημήτρης Πολίτης. Την 
επιστημονική στήριξη στην Επιτροπή Ερ-
γασίας παρείχαν οι εμπειρογνώμονες κ.κ. 

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Πέτρος Λινάρ-
δος-Ρυλμόν και Απόστολος Καψάλης. Εκ 
μέρους της Ο.Κ.Ε. μετείχαν οι επιστημονικοί 
συνεργάτες Δρ. Όλγα Αγγελοπούλου και 
Δρ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου, ο οποίος 
είχε και τον επιστημονικό συντονισμό της 
Επιτροπής.

Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε 
τις εργασίες της σε τέσσερις (4) συνεδριά-
σεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρ-
φωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια 
στη συνεδρίασή της στις 4/1/2006.

Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία 
εισηγητές ήταν η κα Α. Κουτσιβίτου και ο κ. 
Δ. Πολίτης, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση 
για το θέμα στη συνεδρίαση της 16ης Ιανου-
αρίου 2007, διατύπωσε την υπ’ αριθμ. 165 
Γνώμη της Ο.Κ.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧ/Ν

Το Σχέδιο Νόμου (Σχ/Ν) αποτελείται 
από 21 άρθρα.

Με το άρθρο 1 γίνεται σύσταση της 
Εθνικής Επιτροπής για την κοινωνική ένταξη 
των μεταναστών, έργο της οποίας θα είναι 
η εισήγηση προτάσεων σε θέματα που αφο-
ρούν τη διαμόρφωση πολιτικών σχετικών με 
την κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

Με το άρθρο 2 ρυθμίζονται θέματα που 
αφορούν στη Διυπουργική Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης της Μεταναστευτικής Πολι-
τικής, στην οποία προβλέπεται και η συμ-
μετοχή των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού.

Με το άρθρο 3 ορίζονται οι γενικές προ-
ϋποθέσεις του δικαιώματος διαμονής, ενώ 
με το άρθρο 4 ορίζονται οι προϋποθέσεις 
χορήγησης άδειας διαμονής.

Το άρθρο 5 περιλαμβάνει ρυθμίσεις της 
διαδικασίας μετάκλησης, όπου προβλέπε-
ται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, 
για την οποία συμπράττουν όλοι οι συναρ-
μόδιοι φορείς.

Το άρθρο 6 αναφέρεται σε θέματα 
εξαρτημένης εργασίας, όπου θεσμοθετεί-
ται πάγια ρύθμιση για δυνατότητα εξαγο-
ράς αριθμού ημερών ασφάλισης και καταρ-
γείται η υποχρέωση προσκόμισης σύμβα-
σης εργασίας από υπηκόους τρίτων χωρών 
που απασχολούνται σε παραπάνω του ενός 
μη σταθερούς εργοδότες. Παράλληλα, κα-
ταργούνται οι περιορισμοί σε περιπτώσεις 
μετακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών για 
εργασία σε άλλους νομούς της χώρας και 
παρέχεται δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων 

χωρών που εισήλθαν στη χώρα με μετάκλη-
ση για παροχή εξαρτημένης εργασίας, να 
μεταβάλλουν αυτή για άσκηση ανεξάρτη-
της οικονομικής δραστηριότητας μετά την 
παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος 
της αρχικής άδειας διαμονής.

Το άρθρο 7 αναφέρεται σε θέματα με-
τάκλησης αλιεργατών, όπου θεσμοθετού-
νται αυτοτελείς ρυθμίσεις γι’ αυτή την κα-
τηγορία εργατών.

Με το άρθρο 8 ρυθμίζονται θέματα 
αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, 
μελών διοικητικού συμβουλίου, διαχειρι-
στών και προσωπικού εταιριών, των οποίων 
το καθεστώς λειτουργίας υπάγεται σε σχε-
τική νομοθεσία.

Το άρθρο 9 περιλαμβάνει ρυθμίσεις για 
την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δρα-
στηριότητας.

Με το άρθρο 10 ρυθμίζονται θέματα 
αδειών διαμονής για λόγους σπουδών όπου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις, δε χορηγείται 
άδεια διαμονής για λόγους σπουδών στους 
υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στη 
χώρα, με εξαίρεση όσους έχουν γίνει δεκτοί 
για λόγους οικογενειακής επανένωσης.

Το άρθρο 11 περιλαμβάνει ρυθμίσεις 
για την άδεια διαμονής σε θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, και με αυτό εναρμονίζεται τυπι-
κά η εθνική νομοθεσία με την 2004/87/ΕΚ 
οδηγία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Το άρθρο 12 αναφέρεται στη διαδικα-
σία για την απόκτηση της ιδιότητας του επί 
μακρόν διαμένοντος, και σύμφωνα με αυτό 
καταργείται η υποχρέωση εξέτασης των αι-
τούμενων ως προς την επαρκή γνώση της 
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γλώσσας και των στοιχείων της ελληνικής 
ιστορίας και πολιτισμού από την Επιτροπή 
Μετανάστευσης. Για το σκοπό αυτό καθο-
ρίζεται αυτοτελής διαδικασία πιστοποίησης 
και προβλέπεται φοίτηση στα Κέντρα Εκ-
παίδευσης Ενηλίκων.

Το άρθρο 13 αναφέρεται σε θέματα οι-
κογενειακής επανένωσης και με αυτό απαλ-
λάσσονται όλοι οι ανήλικοι από την υποχρέ-
ωση καταβολής παραβόλου.

Το άρθρο 14 αναφέρεται στις υποχρε-
ώσεις των υπηκόων τρίτων χωρών. Ανα-
φέρονται οι υποχρεώσεις σχετικά με την 
υποβολή αίτησης για χορήγηση ή ανανέω-
σης άδειας διαμονής, την εγκατάλειψη του 
ελληνικού εδάφους σε περίπτωση ανάκλη-
σης ή μη ανανέωσης άδειας παραμονής ή 
παραβίασης του χρόνου παραμονής τους 
και τη δήλωση της απώλειας ή ανανέωσης 
ή μεταβολής του διαβατηρίου ή της άδειας 
διαμονής.

Το άρθρο 15 αναφέρεται στις υποχρεώ-
σεις των υπηρεσιών, των συμβολαιογράφων 
και τρίτων. Γίνονται, επίσης, ρυθμίσεις σχε-
τικά με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Στο άρθρο 16 αναφέρονται ειδικές 
ρυθμίσεις, ενώ το άρθρο 17 περιλαμβάνει 
εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση 
κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Το άρθρο 18 περιλαμβάνει μεταβατικές 
ρυθμίσεις.

Το άρθρο 19 ρυθμίζει θέματα σχετικά 
με τη βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης. 
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η εκπλήρωση 
των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του υπη-
κόου τρίτης χώρας αποδεικνύεται αποκλει-
στικά με βεβαίωση του οικείου οργανισμού 
κοινωνικής ασφάλισης.

Με το άρθρο 20 ορίζεται ο τύπος των 
παραβόλων που θα εισπράττονται, καθώς 
και όσοι εξαιρούνται από την υποχρέωση 
καταβολής του. Παράλληλα, ορίζονται οι 
υπάλληλοι για τους οποίους προβλέπεται η 
καταβολή πρόσθετης αμοιβής.

Με το άρθρο 21 γίνεται σύσταση 50 
νέων οργανικών θέσεων στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το υπό κρίση Σχ/Ν τροποποιεί και συ-
μπληρώνει σε αρκετά σημεία το ν. 3386/2005 
που είναι σήμερα ο βασικός ισχύων νόμος 
για τα θέματα της μετανάστευσης.

Εισαγωγικά, η Ο.Κ.Ε. παρατηρεί ότι η 
τροποποίηση ενός τέτοιου βασικού νόμου 
θα πρέπει να συνοδεύεται στην Εισηγητική 
Έκθεση από ένα απολογισμό της μέχρι σή-
μερα εφαρμογής του. Εν προκειμένω, είναι 
ανάγκη να υπάρχουν απολογιστικά στοιχεία 
σε σχέση με το πόσοι μετανάστες έκαναν 
χρήση των διατάξεών του για νομιμοποίη-
ση και υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις, πόσες 
αιτήσεις έχουν εγκριθεί, πόσες εκκρεμούν 
και ποιος ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης 
της εξέτασής τους και άλλα στοιχεία που 
θα επιτρέψουν τον εντοπισμό των σημείων 
που χρήζουν διόρθωσης μέσα από μία νέα 
νομοθετική παρέμβαση.

Ελλείψει ενός τέτοιου απολογισμού, εί-
ναι υποχρεωμένος κανείς να προσεγγίσει 
το ζήτημα βασιζόμενος σε ανεπίσημες πη-
γές και πληροφορίες, αλλά και στη γενική 
αίσθηση σχετικά με την πορεία εφαρμογής 
του νόμου. Η αίσθηση αυτή είναι ότι η αντα-
πόκριση των μεταναστών στη συγκεκριμένη 
ευκαιρία νομιμοποίησης δεν υπήρξε σημα-
ντική, αλλά και ότι οι αιτήσεις που υποβλή-
θηκαν εξετάζονται με ρυθμό που σε ορισμέ-
νες περιφέρειες της χώρας είναι ιδιαίτερα 
αργός.

Ένα βασικό πρόβλημα στη διαδικασία 
νομιμοποίησης των μεταναστών που προ-
βλέπεται από το συγκεκριμένο νόμο φαί-
νεται ότι ήταν στην πράξη τα αποδεικτικά 
στοιχεία που απαιτεί ο νόμος για να απο-

δείξει ο μετανάστης την είσοδο και διαμονή 
του στη χώρα πριν την 31.12.2004. Ο νομο-
θετικός περιορισμός των αποδεκτών κριτη-
ρίων σε ορισμένα που δύσκολα υπάρχουν 
στην πράξη (θεώρηση εισόδου στη χώρα 
επί του διαβατηρίου) απέκλεισε μεγάλο 
αριθμό μεταναστών από τη διαδικασία νο-
μιμοποίησης.

Βασικός σκοπός του υπό κρίση Σχ/Ν 
είναι η αντιμετώπιση αυτών των ζητημά-
των μέσα από μια σειρά τροποποιήσεων 
διατάξεων που λειτούργησαν ανασταλτικά 
στη διαδικασία νομιμοποίησης. Ως γενική 
τοποθέτηση, και στο πλαίσιο των απόψεων 
που έχει διατυπώσει κατά το παρελθόν,1 η 
Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ως θετικό το γεγονός ότι 
αρκετές από τις τροποποιήσεις διέπονται 
από ένα πνεύμα απλοποίησης των διαδικα-
σιών και διευκόλυνσης των μεταναστών στη 
διαδικασία νομιμοποίησής τους. Η ανάγκη 
ενθάρρυνσης των μεταναστών στη νομιμο-
ποίησή τους μέσα από απλές και μη χρονο-
βόρες διαδικασίες έχει επισημανθεί με κάθε 
ευκαιρία στις Γνώμες της Ο.Κ.Ε. και έτσι, 
κρίνεται θετική η προσπάθεια απλοποίη-
σης των διαδικασιών και άρα ενίσχυσης της 
εφαρμογής τους στην πράξη. Αυτή, βέβαια, 
θα πρέπει να συνοδευθεί και από ενίσχυση 
των σχετικών διοικητικών υποδομών, καθώς 
εξακολουθούν παρατηρούνται σημαντικές 
καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσε-
ων.

Ειδικά ως προς τα στοιχεία με τα οποία 
θα αποδεικνύεται η έλευση ενός μετανά-
στη στην Ελλάδα, ορθά αυτά διευρύνονται 
ώστε να γίνεται χρήση και της εγγραφής 

1.  Σε παράρτημα στο τέλος της Γνώμης παρατίθενται συνοπτικά οι απόψεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο παλαιότερων 
Γνωμών. Το πλήρες κείμενο των Γνωμών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ο.Κ.Ε. www.oke-esc.eu
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ενός τέκνου σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, της ληξιαρχικής πράξης γέν-
νησης τέκνου ή τέλεσης γάμου στην Ελλά-
δα, εφ’ όσον ο ένας εκ των συζύγων ζει στη 
χώρα μας. Θα πρέπει, όμως, ο νομοθέτης 
να προχωρήσει παραπέρα και να επιτρέψει 
στις αρμόδιες επιτροπές να δεχθούν κάθε 
στοιχείο που κατά την κοινή πείρα και λογι-
κή αποδεικνύει την είσοδο και διαμονή ενός 
μετανάστη. Η αποκλειστική απαρίθμηση των 
στοιχείων στο νόμο δε βοηθάει πρακτικά, 
καθώς η ζωή δημιουργεί μεγάλη περιπτω-
σιολογία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει η απα-
ρίθμηση να είναι ενδεικτική και να εξουσιο-
δοτείται ο Υπουργός να εκδίδει αποφάσεις 
με τις οποίες θα γίνονται και άλλα στοιχεία 
δεκτά, όπως αυτά θα αναδεικνύονται στην 
πράξη.

Ένα δεύτερο βασικό σημείο του Σχ/Ν, 
το οποίο αξιολογείται θετικά, είναι η δημι-
ουργία ενός οργάνου, της Εθνικής Επιτρο-
πής για την Κοινωνική Ένταξη των Μετανα-
στών, στο οποίο μετέχουν και οι κοινωνικοί 
φορείς, στοιχείο απαραίτητο για τη διαμόρ-
φωση κοινωνικής συναίνεσης και ενεργο-
ποίησης σε ένα κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα. 
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί, όμως, ότι το όργανο αυτό 
δε θα πρέπει να περιορισθεί σε θέματα 
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, αλλά 
στη γενικότερη μεταναστευτική πολιτική, η 
οποία άλλωστε πρέπει να έχει σφαιρικότη-
τα και να μην εξετάζεται αποσπασματικά. 
Το όργανο αυτό θα έχει εισηγητική αρμο-
διότητα προς τη Διυπουργική Επιτροπή του 
άρθρου 3 του ν. 3386/2005, η οποία και θα 
παίρνει τις τελικές αποφάσεις.

Πέραν αυτών, το Σχ/Ν περιλαμβάνει μία 
σειρά από διατάξεις που ως επί το πλείστον 
τροποποιούν και συμπληρώνουν επί μέρους 

ρυθμίσεις του ισχύοντος νόμου 3386/2005 
για τη μετανάστευση. Ως εκ τούτου, το κύ-
ριο μέρος των παρατηρήσεων της Ο.Κ.Ε. 
βρίσκεται στο κεφάλαιο των Κατ’ Άρθρον 
Παρατηρήσεων.

Με αφορμή, όμως, το συγκεκριμένο Σχ/
Ν, η Ο.Κ.Ε. διατυπώνει τις ακόλουθες πα-
ρατηρήσεις:

α.  Η Ο.Κ.Ε. εκφράζει προβληματισμό για 
το ρυθμό υλοποίησης των ρυθμίσεων 
του ν. 3386/2005 σχετικά με την ενσω-
μάτωση των Οδηγιών για την άδεια πα-
ραμονής των επί μακρόν διαμενόντων. 
Πέραν των προβλημάτων που είχε η 
ίδια η ρύθμιση, και που είχαν επιση-
μανθεί στη σχετική γνώμη της Ο.Κ.Ε., 
η υλοποίησή της δεν έχει ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα: είναι μικρός ο αριθμός 
των μεταναστών που έχουν κριθεί ότι 
κατ’ αρχήν πληρούν τις σχετικές προ-
ϋποθέσεις, τη στιγμή που είναι γνωστό 
ότι μεγάλο ποσοστό των μεταναστών 
διαμένουν επί δέκα και πλέον έτη στη 
χώρα μας. Τόσο οι σχετικές ρυθμίσεις, 
όσο και ο τρόπος υλοποίησής τους στη 
διοικητική πρακτική, θα πρέπει να επα-
νεξετασθούν.

β.  Επισημαίνεται, για μια ακόμη φορά, ότι, 
αν και το γενικότερο κοινωνικό κλίμα σε 
σχέση με τους μετανάστες είναι σαφώς 
βελτιωμένο σε σχέση με την κατάστα-
ση που επικρατούσε πριν από μία δε-
καετία, υπάρχει ανάγκη περαιτέρω εκ-
παίδευσης και ευαισθητοποίησης των 
κρατικών οργάνων στις ιδιαιτερότητες 
της πληθυσμιακής ομάδος των μετανα-
στών.2

2.  Βλ. και ανάλογες επισημάνσεις στη Γνώμη υπ’ αριθμ. 157 «Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής 
ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
(Έκθεση του άρθρου 18 του Ν. 3304/2005)».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 1
 Εθνική Επιτροπή για την κοινωνική 
ένταξη των μεταναστών

Πέραν των παρατηρήσεων που διατυ-
πώθηκαν στη Γενική Αξιολόγηση σχετικά με 
την Επιτροπή και τις αρμοδιότητες, επιση-
μαίνονται και τα εξής:

Η Επιτροπή αριθμεί 25 μέλη, αριθμός 
που κρίνεται ιδιαίτερα μεγάλος. Θα πρέπει 
να αναζητηθούν τρόποι περιορισμού του 
αριθμού των μελών για να έχει μεγαλύτερη 
ευκινησία και αποτελεσματικότητα.

Η συμμετοχή εκπροσώπου της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος θα πρέπει να επανεξετα-
σθεί, εν όψει των ζητημάτων ίσης μεταχείρι-
σης που θα δημιουργήσει αλλά και του ότι, 
από πρακτικής απόψεως, αποτελεί σχήμα 
οξύμωρο να μετέχει μόνο ο εκπρόσωπος 
ενός θρησκευτικού δόγματος που αποτελεί 
μειοψηφία μεταξύ των μεταναστών. Δεδο-
μένου ότι η συμμετοχή εκπροσώπων και 
άλλων εκκλησιών ή θρησκευμάτων θα επι-
βάρυνε επιπλέον αριθμητικά την ήδη υπερ-
βολικά μεγάλη Επιτροπή, προτείνεται να 
απαλειφθεί η συγκεκριμένη συμμετοχή.

Για τη σύσταση επιτροπών ή ομάδων 
εργασίας ή έργου που γίνεται με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, θα πρέπει να 
προηγείται εισήγηση της Επιτροπής.

Θα πρέπει να εξετασθούν τρόποι εκ-
προσώπησης των μεταναστών στην εν λόγω 
Επιτροπή. Δεν παραγνωρίζονται οι πρακτι-
κές δυσκολίες που θα υπάρξουν αλλά, εν 
πάση περιπτώσει, θα μπορούσε σε πρώτη 
φάση να καλούνται κατά περίπτωση σε συ-
νεδριάσεις της Επιτροπής εκπρόσωποι των 
πολυπληθέστερων κοινοτήτων.

Τέλος, για προφανείς λόγους θα πρέ-
πει να εκπροσωπείται και ο αγροτικός πλη-
θυσμός της χώρας. Προτείνεται να μετέχει 
εκπρόσωπος της ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.

Άρθρο 2
 Διυπουργική Επιτροπή 
Παρακολούθησης της 
Μεταναστευτικής Πολιτικής

Προβλέπεται η διεύρυνση της Επιτρο-
πής με τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού. 
Η διεύρυνση της σύνθεσης κρίνεται θετικά, 
καθώς αντανακλά την πολυπλοκότητα των 
ζητημάτων που αφορά η μεταναστευτική 
πολιτική.

Ως προς το ρόλο της, αυτός θα πρέπει 
να περιλαμβάνει και το συντονισμό, εκτός 
από την παρακολούθηση της μεταναστευ-
τικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, προτείνεται 
η προσθήκη του όρου «Συντονισμού» στον 
τίτλο της Επιτροπής.

΄Αρθρο 3
 Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος 
διαμονής

Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση άρνη-
σης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας πα-
ραμονής για λόγους δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας, θα πρέπει να προσδιορίζονται 
αυτοί οι λόγοι στη σχετική απόφαση, εφ’ 
όσον δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικα-
στική απόφαση ή εγγραφή στον κατάλογο 
ανεπιθυμήτων.

Η διάταξη αποτελεί θετικό βήμα, καθώς 
εντάσσεται στις βασικές αρχές του Κρά-
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τους Δικαίου (αιτιολόγηση ατομικών δυσμε-
νών διοικητικών πράξεων).

Άρθρο 4
 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας 
παραμονής

Επέρχονται ορισμένες διευκολύνσεις 
στη διαδικασία και τις προθεσμίες ανανέω-
σης της άδειας παραμονής.

Οι διευκολύνσεις αυτές είναι χρήσιμες, 
όπως επίσης αναγκαία -εν όψει του όγκου 
της εργασίας- ήταν και η πρόβλεψη για σύ-
σταση επιπλέον Επιτροπών Μετανάστευσης 
στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις διαδικασίας μετάκλησης

Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση 
κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία 
θα καθορίζονται τα κριτήρια και οι ειδικότε-
ροι όροι για τη «μετάκληση»3 υπηκόων τρί-
των χωρών για εξαρτημένη εργασία.

Στα ζητήματα αυτά, η γνώμη των κοι-
νωνικών φορέων μπορεί να έχει θετική συμ-
βολή και γι’ αυτό θα πρέπει να προηγηθεί 
σχετική διαβούλευση.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λη-
φθούν υπ’ όψιν τα εξής κατά τη διαδικασία 
επεξεργασίας των νέων ρυθμίσεων.

-  Η έκθεση ανά περιφέρεια για τις ανάγκες 
σε εργατικό δυναμικό από άλλες χώρες 
θα ήταν προτιμότερο να είναι μια έκθε-
ση για το σύνολο της αγοράς εργασίας, 
η οποία να καταγράφει και τα ζητήματα 
αδήλωτης απασχόλησης.

-  Τα συμπεράσματα των μελών της 7με-

λούς επιτροπής θα πρέπει να περιλαμ-
βάνουν και στόχους συγκεκριμένους 
σε ό,τι αφορά τη μείωση της αδήλωτης 
απασχόλησης στην περιφέρεια.

-  Με βάση την έκθεση θα μπορούσαν να 
καταθέτουν οι εργοδότες αιτήσεις για 
«μετάκληση», αλλά και αιτήσεις για απα-
σχόληση και νομιμοποίηση μεταναστών 
που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα.

-  Οι κατά περιφέρεια εκθέσεις και η ζήτη-
ση από την πλευρά των εργοδοτών θα 
μπορούσαν να ενταχθούν σε μία ενιαία 
δικτυακή πύλη (portal), η οποία θα λαμ-
βάνει αιτήσεις υποψήφιων μεταναστών, 
από διάφορες οδούς και μέσα.

Άρθρο 6
Θέματα εξαρτημένης εργασίας

Παρ. 1

Καταργείται η υποχρέωση προσκόμι-
σης σύμβασης εργασίας για τους οικοδό-
μους, τις αποκλειστικές νοσοκόμες και το 
κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό.

Το πρόβλημα της προσκόμισης σύμβα-
σης εργασίας είναι υπαρκτό σε όλες τις ειδι-
κότητες, καθώς ο κάθε εργοδότης διστάζει 
να συνάψει σύμβαση εργασίας, η οποία θα 
καλύπτει εκ των προτέρων όλο το διάστημα 
για το οποίο θα ζητηθεί η άδεια παραμονής. 
Το θέμα θα πρέπει να επανεξετασθεί γενι-
κότερα και όχι μόνο για τις συγκεκριμένες 
ειδικότητες.

Παρ. 2

Δίδεται η δυνατότητα εξαγοράς μέχρι 
20% των ελάχιστων απαιτούμενων για την 
άδεια ενσήμων.

3.  Θα πρέπει να επανεξετασθεί η χρήση του όρου «μετάκληση» καθώς δεν αντιστοιχεί εννοιολογικά σε αυτό που θέλει να 
περιγράψει ο νομοθέτης. Ενδεχομένων, ο όρος «πρόσκληση» θα ήταν πιο κοντά στη συγκεκριμένη διαδικασία.
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Ορθά δίδεται αυτή η δυνατότητα αφού 
είναι γνωστή η δυσκολία ανεύρεσης ενσή-
μων. Θα πρέπει, όμως, να συνοδεύεται και 
από αναγνώριση του χρόνου στον οποίο 
αντιστοιχούν τα εξαγοραζόμενα ένσημα, 
ως χρόνου πραγματικής ασφάλισης.

Παρ. 4

Απαγορεύεται η μετατροπή της άδειας 
διαμονής για εξηρτημένη εργασία (μετά τη 
λήξη της) σε άδεια ανεξάρτητης οικονομι-
κής δραστηριότητας.

Τέτοιου είδους απαγορεύσεις έχουν 
βέβαια κάποια λογική, αλλά αγνοούν ότι η 
πραγματικότητα στα ζητήματα αυτά ξεπερ-
νά τις όποιες νομοθετικές απαγορεύσεις, 
με μόνο αποτέλεσμα να δημιουργείται άδη-
λη οικονομική δραστηριότητα.

Άρθρο 7
Μετάκληση αλιεργατών

Παρ. 2
Προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης εργασίας του αλιεργάτη (μέχρι 
10 μήνες) απαγορεύεται η μεταβολή του 
εργοδότη.

Η απόλυτη απαγόρευση μπορεί να οδη-
γήσει σε ανεπιεικείς καταστάσεις σε περι-
πτώσεις μη τήρησης της εργατικής νομοθε-
σίας από πλευράς του εργοδότη. Καλό θα 
είναι προβλεφθεί ότι σε περίπτωση αλλαγής 
εργοδότη από πλευράς του αλιεργάτη, θα 
πρέπει αυτή να γνωστοποιείται αρμοδίως, 
με κοινοποίηση της νέας σύμβασης εργα-
σίας.

Άρθρο 9
 Ρυθμίσεις για την άσκηση 
ανεξάρτητης οικονομικής 
δραστηριότητας

Δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού πριν 
την παρέλευση διετίας από την έναρξη 
ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής.

Υπενθυμίζεται ότι για τη μετατροπή της 
άδειας εξαρτημένης εργασίας σε άδεια 
ανεξάρτητης δραστηριότητας απαιτείται 
παρέλευση τουλάχιστον τριετίας. Δεν προ-
κύπτει ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή 
η διαφοροποιημένη μεταχείριση των δύο 
περιπτώσεων. Θα πρέπει να επανεξετασθεί 
αυτή η διαφοροποίηση προς την κατεύθυν-
ση της ενιαίας μεταχείρισης.

΄Αρθρο 10
 Θέματα αδειών διαμονής 
για λόγους σπουδών

Παρ. 1

Προβλέπεται ότι δε χορηγείται άδεια δι-
αμονής για λόγους σπουδών στους υπηκό-
ους τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα 
ως εργαζόμενοι ή ασκούντες ανεξάρτητη 
οικονομική δραστηριότητα.

Η χορήγηση άδειας διαμονής για λό-
γους σπουδών και γενικότερα οι όροι πρό-
σβασης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
της χώρας για τους αλλοδαπούς πολίτες θα 
πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο γενικότε-
ρου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού από 
το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και να μη 
ρυθμίζεται αποσπασματικά με αφορμή τρο-
ποποιήσεις του Νόμου για τη μετανάστευ-
ση και σε συνάρτηση με την έκδοση αδει-
ών διαμονής για άλλους σκοπούς, όπως εν 
προκειμένω.

Άρθρο 11
 Ρυθμίσεις για άδεια διαμονής 
σε θύματα εμπορίας ανθρώπων

Οι ρυθμίσεις προσαρμόζουν τη νομο-
θεσία για την προστασία θυμάτων εμπο-
ρίας ανθρώπων στο πλαίσιο της Οδηγίας 
2004/81/ΕΚ και αξιολογούνται θετικά.

Άρθρο 12
 Διαδικασία για την απόκτηση της 
ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος 
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Η πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης 

της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της 
ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού με-
ταβιβάζεται ως αρμοδιότητα από τις περι-
φερειακές επιτροπές μετανάστευσης σε 
ειδική διαδικασία πιστοποίησης μετά από 
φοίτηση στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλί-
κων.

Η τροποποίηση αυτή ανταποκρίνεται 
και σε παρατήρηση της Ο.Κ.Ε. κατά την 
επεξεργασία του Σχ/Ν που στη συνέχεια 
ψηφίσθηκε ως ν. 3386/2005 και εκτιμάται 
ότι θα διευκολύνει την όλη διαδικασία.

Άρθρο 13
Θέματα οικογενειακής επανένωσης

Καταργείται η υποχρέωση καταβολής 
παραβόλου σε περίπτωση που η αίτηση 
αφορά ανήλικο.

Η κατάργηση αποτελεί ορθό μέτρο κοι-
νωνικής μέριμνας για τους ανηλίκους.

Πάντως, γενικότερα για το ζήτημα της 
ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών σε 
σχέση με την οικογενειακή επανένωση και 
το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων, 
παρατηρείται μία δυστοκία επεξεργασίας 
και υλοποίησης ολοκληρωμένης πολιτικής. 
Θα πρέπει να μελετηθούν οι εμπειρίες άλ-
λων χωρών από την ενσωμάτωση και να γί-
νει ένας ολοκληρωμένος διάλογος με τους 
κοινωνικούς φορείς και τις μεταναστευτι-
κές κοινότητες που θα οδηγήσει σε λύσεις 
εφαρμόσιμες.

Άρθρο 14
Υποχρεώσεις υπηκόων τρίτων χωρών

Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για χο-
ρήγηση αρχικής άδειας ή ανανέωσης αυτής 
και από πληρεξούσιο δικηγόρο, ανιόντες ή 
ενήλικους κατιόντες.

Η κατάργηση της υποχρέωσης αυτο-
πρόσωπης υποβολής της αίτησης για άδεια 

θα διευκολύνει στη διαδικασία νομιμοποίη-
σης. Θα πρέπει, βέβαια, να ληφθεί πρόνοια 
για τη διασφάλιση του γνησίου της εξουσι-
οδότησης.

Άρθρο 15
 Υποχρεώσεις υπηρεσιών, 
συμβολαιογράφων και τρίτων. 
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

Παρ. 1

Προβλέπεται η άρση της υποχρέωσης 
προσκόμισης διαβατηρίου λόγω ιδιαιτέρων 
συνθηκών ή καταστάσεων στη χώρα προέ-
λευσης, εφ’ όσον εισηγηθεί το Υπουργείο 
Εξωτερικών και γνωμοδοτήσει σχετικά προς 
το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Η συναρμοδιότητα δύο υπουργείων θα 
δημιουργήσει προβλήματα. Σκόπιμο είναι 
να καταρτίσει το Υπουργείο Εξωτερικών μία 
λίστα κρατών που παρουσιάζουν τέτοιες 
ιδιαίτερες συνθήκες και στη συνέχεια η Επι-
τροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη λίστα 
αυτή, να προβαίνει σε εξέταση της κάθε 
ατομικής περίπτωσης.

Παρ. 2

Προβλέπεται ότι στις συμβολαιογραφι-
κές πράξεις, κατά τις οποίες συμβάλλονται 
ή συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο υπή-
κοοι τρίτων χωρών που παρίστανται αυτο-
προσώπως ή δηλώνουν κατοικία ή διαμονή 
στην ημεδαπή, μπορούν να προσκομίσουν, 
αντί της θεώρησης εισόδου ή άδειας δια-
μονής που προβλεπόταν κατά περιοριστικό 
τρόπο μέχρι τώρα, και βεβαίωση ότι έχουν 
καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για την έκδοση της άδειας διαμονής.

Η διευκόλυνση αυτή είναι ρεαλιστική 
-δεδομένων των καθυστερήσεων που πα-
ρατηρούνται στην εξέταση των αιτήσεων 
χορήγησης άδειας- και κρίνεται θετικά. Θα 
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πρέπει να εξετασθεί η επέκτασή της και σε 
άλλες διαδικασίες, για τις οποίες απαιτείται 
η προσκόμιση άδειας.

Παρ. 4

Η αύξηση των προστίμων από 3.000 σε 
5.000 Ευρώ και, σε περίπτωση κερδοσκο-
πίας, σε 10.000 Ευρώ κρίνεται ανεπαρκής, 
δεδομένων των μεγάλων κερδών που απο-
κομίζουν οι εμπλεκόμενοι σε τέτοια κυκλώ-
ματα.

Με το ίδιο πνεύμα, θετικά κρίνεται η 
ένταξη στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 
187 του Ποινικού Κώδικα για τις εγκληματι-
κές οργανώσεις της «διευκόλυνσης της πα-
ράνομης εισόδου υπηκόου τρίτης χώρας, 
εκ κερδοσκοπίας πραττόμενη από τρία ή 
περισσότερα πρόσωπα που είχαν συγκρο-
τηθεί ή ενταχθεί σε ομάδα για διαρκή δρά-
ση προς τούτο».

Άρθρο 18
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Παρ. 4Α

Αναδιατυπώνεται η διάταξη του ισχύ-
οντος νόμου για τη χορήγηση άδειας δια-
μονής, με την προσθήκη ορισμένων νέων 
στοιχείων από τα οποία μπορεί να αποδει-
κνύεται η παραμονή στη χώρα μας μέχρι τις 
31.12.2004.

Κατ’ αρχήν, ισχύουν οι παρατηρήσεις 
της Γενικής Αξιολόγησης επί του θέματος 
για τα στοιχεία από τα οποία θα μπορεί να 
αποδεικνύεται η διαμονή στη χώρα μας.

Πέραν αυτού, και δεδομένου του χρό-
νου που ήδη διέρρευσε από την ψήφιση 
του τότε νόμου, καλό θα είναι να μετατεθεί 
το όριο στις 31.12.2005, ώστε να καλύψει 
περισσότερους μετανάστες που δεν είχαν 
μέχρι σήμερα ευκαιρία νομιμοποίησης.

Τέλος, για νομοτεχνικούς λόγους θα 
πρέπει να επισημανθεί στο κείμενο του 
Σχ/Ν ότι η συγκεκριμένη διάταξη αντικαθι-
στά ή αναδιατυπώνει την αντίστοιχη διάτα-
ξη του ισχύοντος νόμου (μεταβατικές δια-
τάξεις), γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος 
να θεωρηθεί ότι συντρέχουν σωρευτικά.



ΟΚΕ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΜΕΣ

Α.  Γνώμες της Ο.Κ.Ε. 
για τη μετανάστευση

Η Ο.Κ.Ε. είχε την ευκαιρία να εκδώσει 
κατά το παρελθόν πέντε Γνώμες, οι οποίες 
αφορούσαν στο θέμα της μετανάστευσης, 
εκ των οποίων οι τέσσερεις αφορούσαν σε 
εθνικά νομοθετήματα4 και η πέμπτη στη 
μεσογειακή διάσταση του φαινομένου της 
μετανάστευσης5.

Οι θέσεις που διατύπωσε η Ο.Κ.Ε. στις 
Γνώμες εκείνες, μπορούν να συνοψισθούν 
ως εξής:

α)  Το φαινόμενο της μετανάστευσης δεν 
είναι παροδικό, αλλά θα συνεχισθεί 
στο μέλλον και γι’ αυτό θα πρέπει να 
υπάρξει μία ολοκληρωμένη πολιτική με 
έμφαση στην ενσωμάτωση των μετα-
ναστών στον κοινωνικό και οικονομικό 
κορμό της χώρας μας.

β)  Βασικό κριτήριο για τη νομιμοποίηση 
του αλλοδαπού θα πρέπει να είναι το 
πραγματικό γεγονός της απασχόλησής 
του εντός του κοινωνικο-ασφαλιστικού 
και φορολογικού πλαισίου της χώρας 
μας.

γ)  Η μετανάστευση δεν θα πρέπει να αντι-
μετωπίζεται ως ένα κατ’ εξοχήν φαι-
νόμενο αστυνομικού ενδιαφέροντος, 
αλλά ως φαινόμενο με πρωταρχική την 

κοινωνική, οικονομική, εργασιακή διά-
σταση.

δ)  Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη με-
ταναστευτική πολιτική θα πρέπει να 
έπονται μελετών που θα κάνουν απολο-
γισμό και αξιολόγηση των αποτελεσμά-
των των προηγούμενων ρυθμίσεων και 
θα εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με 
το πόσο εφαρμόσθηκε η προηγούμενη 
νομοθεσία και τι αποτελέσματα είχε.

ε)  Οι διαδικασίες νομιμοποίησης θα πρέ-
πει να είναι απλές, ώστε να ενθαρρύ-
νουν και όχι να αποθαρρύνουν τους 
αλλοδαπούς και τους τυχόν εργοδότες 
τους για τη συμμετοχή σε αυτές.

στ)  Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να πλαι-
σιώνονται με προγράμματα ουσιαστικής 
ένταξης των μεταναστών στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι της χώρας.

ζ)  Είναι αναγκαία η αποτελεσματική κατα-
πολέμηση της αδήλωτης απασχόλησης 
των μεταναστών στο πλαίσιο, άλλω-
στε, μιας γενικότερης στρατηγικής για 
τη μείωση γενικότερα της αδήλωτης 
απασχόλησης. Προς το σκοπό αυτό, 
θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και να 
καταστούν αποτελεσματικότεροι οι μη-
χανισμοί ελέγχου (Σώμα Επιθεωρητών 
Εργασίας και Ι.Κ.Α.).

4.  Γνώμη 8/1997 και Γνώμη 9/1997 που αφορούσαν στα Προεδρικά Διατάγματα 358/97 και 359/97 αντίστοιχα, Γνώμη 
38/2000 που αφορούσε στο ν. 2910/2001 και Γνώμη 133/2005 που αφορούσε στο ν. 3386/2005. 

5.  Γνώμη 110/2004 «Η μετανάστευση και η συνεργασία μεταξύ των Κρατών στη Μεσόγειο» που ήταν Γνώμη Πρωτοβουλί-
ας και εκδόθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ο.Κ.Ε. στην Ευρωμεσογειακή Συνεργασία μεταξύ των Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιτροπών χωρών της Ε.Ε. και τρίτων μεσογειακών κρατών.
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η)  Η υλοποίηση της μεταναστευτικής πο-
λιτικής πρέπει να ενέχει το στοιχείο του 
κοινωνικού ελέγχου, μέσω της συμμε-
τοχής στα σχετικά όργανα των κοινω-
νικών φορέων, ώστε να δημιουργούνται 
συνθήκες διαφάνειας και να αποθαρ-
ρύνονται καταστάσεις που θα ευνοούν 
αθέμιτες συναλλαγές.

θ)  Το κλειδί σε μία επιτυχημένη μετανα-
στευτική πολιτική είναι η κατά το δυνα-
τόν ευρύτερη καταγραφή των ήδη ευρι-
σκόμενων στη χώρα μεταναστών.

ι)  Θα πρέπει να ενισχυθούν οι υπηρεσίες 
που ασκούν τη μεταναστευτική πολιτική 
όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά, 
με την έννοια της ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης των εμπλεκομένων υπαλ-
λήλων στα ζητήματα και τις ιδιαιτερότη-
τες των μεταναστών ως πληθυσμιακής 
ομάδας.

(ια)  Για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων 
των μεταναστών θα πρέπει, στο πλαίσιο 
θέσπισης και αναθεώρησης της εθνικής 
νομοθεσίας, να μελετηθεί το διεθνές 
νομικό πλαίσιο αυτών των δικαιώματων 
(ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης και Δι-
εθνής Οργάνωση Εργασίας), ώστε να 
υπάρχει αποτύπωση και των ρυθμίσεων 
αυτών στα εθνικά νομοθετήματα.

(ιβ)  Η μεταναστευτική πολιτική πρέπει να 
έχει έντονη και την ευρωπαϊκή και διε-
θνή διάσταση. Η χώρα μας θα πρέπει 
να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις δια-
δικασίες χάραξης τέτοιας πολιτικής στα 
κοινοτικά όργανα, ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να ασκεί ενεργητικές πολιτικές 
προς τις χώρες προέλευσης των μετα-

ναστών, με σκοπό την οικονομική ανά-
πτυξη και κοινωνικο-οικονομική τους 
σταθερότητα.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην πρόσφατη 
γνώμη της Ο.Κ.Ε. για το Εθνικό Πρόγραμ-
μα Μεταρρυθμίσεων6 είχε επισημάνει να 
καταγραφούν στη σχετική έκθεση, και συ-
γκεκριμένα στο κεφάλαιο για την κοινωνική 
συνοχή, οι πρόσφατες εξελίξεις στους κα-
ταγεγραμμένους μετανάστες και την απα-
σχόλησή τους.

Β.  Γνώμες της Ο.Κ.Ε. για την κοινωνική 
ενσωμάτωση

Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. τοποθετήθηκε σε 
ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη θέση 
των μεταναστών στη χώρα μας, στις δύο 
Γνώμες για το εθνικό σχέδιο δράσης για 
την κοινωνική ενσωμάτωση7. Οι θέσεις που 
διατύπωσε η Ο.Κ.Ε. στις Γνώμες εκείνες, 
μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

α)  Θα πρέπει να αναδειχθούν τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της απασχόλησης των 
μεταναστών και η σύνδεσή τους με τις 
αναπτυξιακές προοπτικές, ώστε να μην 
παραμείνουν απλώς φθηνό εργατικό 
δυναμικό.

β)  Είναι ανάγκη να αρθούν τα εμπόδια 
που έμμεσα ευθύνονται για τη δυσχερή 
προσβασιμότητα των μεταναστών σε 
ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες.

γ)  Οι διαδικασίες για την απόδοση των 
εγγράφων νομιμότητας θα πρέπει να 
απλουστευτούν και να διευρυνθεί το 
χρονικό διάστημα ισχύος τους.

6.  Γνώμη υπ’ αριθμ. 161 «Έκθεση εφαρμογής για το 2006 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005-2008» 
(Οκτώβριος 2006).

7.  Γνώμες της Ο.Κ.Ε. για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση 2005-2006» (υπ’ αριθμ. 131, Μάιος 
2005) και για την «Εθνική Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη» (υπ’ αριθμ. 158, Αύγουστος 
2006).
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δ)  Θα πρέπει να επανεξεταστούν οι διατά-
ξεις που ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις 
έκδοσης και ανανέωσης των αδειών δι-
αμονής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, αφε-
νός, να εξασφαλίζεται η αποτελεσμα-
τική καταπολέμηση της ανασφάλιστης 
εργασίας και, αφετέρου, να μην επιβα-
ρύνονται τα θύματα αυτής, δηλαδή οι 
μετανάστες εργαζόμενοι.

ε)  Οι ρυθμίσεις για την απόκτηση άδειας 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος με-
τανάστη και για οικογενειακή επανένω-
ση είναι θετικά βήματα, που θα πρέπει 
να συνοδευθούν από την επανεξέταση 
κάποιων προϋποθέσεων οικονομικής 
φύσης και τη λήψη μέτρων για την κα-
ταπολέμηση τεχνικών διοικητικών εμπο-
δίων για την άσκηση του δικαιώματος 
σε άδεια παραμονής για οικογενειακή 
επανένωση.

στ)  Θα πρέπει να χαραχθεί μία ολοκληρω-
μένη πολιτική για την κοινωνική ένταξη 
των μεταναστών, η οποία να καλύπτει 
όλο το φάσμα των κοινωνικών δικαιω-
μάτων, να εμπλέκει άμεσα τις δημόσιες 
υπηρεσίες και να εξασφαλίζει το συντο-
νισμό των αρμόδιων υπουργείων. Στο 
πλαίσιο αυτό προτείνεται η εκπόνηση 

και η αξιολόγηση των οικείων προγραμ-
μάτων να ανατεθεί σε ένα ανεξάρτητο 
όργανο, με τη συμμετοχή των κοινωνι-
κών εταίρων και των μεταναστευτικών 
κοινοτήτων, διαδικασία στην οποία θα 
μπορούσε να συμβάλλει η Ο.Κ.Ε.

ζ)  Είναι αναγκαία μέτρα για την αντιμε-
τώπιση θεμάτων που αφορούν στους 
μετανάστες δεύτερης γενιάς, ιδίως ως 
προς το καθεστώς διαμονής των παιδι-
ών της πρώτης γενιάς μεταναστών που 
σταδιακά ενηλικιώνονται.

(η)  Η διατήρηση των μεταναστών σε ανεπί-
σημο καθεστώς, πέραν του ότι εγκυμο-
νεί κινδύνους για την ίδια την κοινωνική 
συνοχή της χώρας, έχει σημαντικές επι-
πτώσεις και στην άσκηση του θεμελιώ-
δους δικαιώματός τους σε υγειονομική 
περίθαλψη, στην κατάσταση της ατομι-
κής τους υγείας και στη δημόσια υγεία. 
Ενόψει αυτού προτάθηκε η απεξάρτη-
ση του επίσημου καθεστώτος διαμονής 
από το δικαίωμα απρόσκοπτης πρόσβα-
σης στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
Νικόλαος Αναλυτής



ΟΚΕ1�1�ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Στην Ολομέλεια της 16ης Iανουαρίου 2007 παρέστησαν τα κάτωθι Μέλη
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναλυτής Νικόλαος

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Κεφάλας Χαράλαμπος
Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.

Πολίτης Δημήτρης
Γ.Σ.Ε.Ε.

Λιόλιος Νικόλαος
Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ ΟΜΑΔΑ Γ’ ΟΜΑΔΑ

Αλέπης Μιχάλης
Μέλος Δ.Σ. Σ.Α.Τ.Ε.

Αντζινάς Νικόλαος
Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Ντουντούμης Γεώργιος
Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
σε αναπλήρωση του
Ασημακόπουλου Δημητρίου
Προέδρου Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Ζαχαρέλης Σταύρος
Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Ζούλοβιτς Μαργαρίτα
Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.

Κουτσιβίτου Αναστασία
Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β.

Σκορίνης Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Στεφάνου Ιωάννης
Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β.

Τσατήρης Γεώργιος
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

Χασιώτης Νικόλαος
Εκπρόσωπος Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών

Αυγητίδης Ελευθέριος
Γ.Σ.Ε.Ε.

Βουλγαράκης Δημήτριος
Γ.Σ.Ε.Ε.

Ηλιόπουλος Ηλίας
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Κουτσιμπογιώργος Γεώργιος
Γ.Σ.Ε.Ε.

Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Γ.Σ.Ε.Ε.

Λαιμός Στέφανος
Γ.Σ.Ε.Ε.

Ξενάκης Βασίλειος
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Παπαντωνίου Κωνσταντίνος
A.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αποστολόπουλος Αναστάσιος
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πεπόνης Εμμανουήλ
Γ.Σ.Ε.Ε.

Πλευράκης Μιχάλης
Γ.Σ.Ε.Ε. 

Πολυζωγόπουλος Χρήστος
Γ.Σ.Ε.Ε.

Τούσης Αθανάσιος
Γ.Σ.Ε.Ε.

Οικονομίδης Δημήτριος
Εκπρόσωπος Ο.Ε.Ε.
σε αναπλήρωση του
Γιαννόπουλου Παρασκευά
Προέδρου Ο.Ε.Ε.

Βουμβουλάκης Μιχαήλ
Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Γωνιωτάκης Γεώργιος
Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.

Σωτηρίου Ιωάννης
Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Γκίνης Σοφοκλής
Γενικός Γραμματέας ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.
σε αναπλήρωση του 
Κουκουλάκη Ζαχαρία 
Μέλους Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.

Λίτσος Φώτης
Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Καραγκιοζόπουλος Αχιλλέας
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Βαλσαμάκη Ειρήνη 
Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων
/Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Σωτηρακόπουλος Βασίλειος
Εκπρόσωπος Π.Ι.Σ.

Τσεμπερλίδης Νικόλαος
Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπανίκος Γρηγόριος





ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
Για κάθε πληροφορία σχετικά με το έργο και τη λειτουργία της Ο.Κ.Ε. είναι στη 
διάθεσή σας το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων της Επιτροπής, υπό τη 
διεύθυνση της Δρος Μάρθας Θεοδώρου.
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